Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100424
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9764.569
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
Телефон: (044) 239-66-72
Телефон: NAS.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут географії Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540402
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 44, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Телефон: 380442346193
Телефон: 380442341481
Телефон: 380442348994
E-mail: geo-ins@kiev.ldc.net
WWW: https://igu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Міська мережа України: історичний зріз змін і їх картографування з метою підвищення ефективності регіонального
розвитку

Назва роботи (англ)
City Network of Ukraine: a historical slice of changes and their mapping in order to increase the efficiency of regional
development

Мета роботи (укр)
Метою роботи є дослідження етапів розвитку міської мережі на терені сучасної України та зміни в чисельності міського
населення як визначального чинника територіальної організації Суспільства, визначення сучасної структури міської
мережі та особливостей субурбанізації, що матиме важливе значення для розвитку стратегій регіонального і місцевого
розвитку.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to study the stages of urban network development in modern Ukraine and changes in the urban
population as a determining factor in the territorial organization of society, determining the modern structure of the urban
network and features of suburbanization, which will be important for regional and local development strategies.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Програмні продукти, Аналітичні матеріали, бази даних,
електронні карти
Галузь застосування: державна регіональна політика

Експерти
Пономаренко Олександр Миколайович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Геоінформаційне картографування змін міської мережі України з
метою обгрунтування напрямів ефективного регіонального розвитку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.25.19, 78.21.61.11, 06.61.53, 39.29.21
Індекс УДК: 711.4;711.41, , 332.122(1-21),

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Маруняк Євгенія Олександрівна (д. геогр. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Руденко Леонід Григорович (д.геогр.н., акад.)

Відповідальний за подання документів: Поливач Катерина Анатоліївна (Тел.: +38 (067) 743-35-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

